
Van: NN [Naam, email en tel.nr bekend bij de griffie]  
Verzonden: maandag 26 juli 2021 19:19
Aan: griffier <griffier@alblasserdam.nl>
Onderwerp: Re: Hondenstrand

Beste Raad en andere betrokkenen, 

Zoals u al weet zijn wij (Stichting Hondeneigenaren Alblasserdam) meer dan 1 jaar bezig met het 
realiseren van een hondenstrandje op het Lammetjeswiel. Niet alleen wij zijn er mee bezig geweest 
maar meerdere Alblasserdammers maar zonder resultaat. 

Wij zijn dan al met Lex Koelewijn wezen kijken op de plaats van bestemming en zijn er tekeningen 
gemaakt door Damsteeg. Peter Verweij heeft ons namelijk in het verleden mondeling toegezegd dat 
hij het een top idee vindt. Want immers komen er door een hondenstrandje meer hondeneigenaren 
tijdens de zomer in het Lammetjeswiel, die toch vaak zaken als eerst signaleren, denk dan 
bijvoorbeeld aan vandalisme, drugsgebruik etc. 

De Groene Long vonden het niet zo'n probleem in ons overleg, waar helaas Lex niet aanwezig was 
omdat hij vond dat wij er eerst met zijn alle uit moesten komen! Nu was bij dit overleg de Groene 
Long het met ons eens, maar nu achteraf zien zij toch beren op de weg! Vlooienmiddel zou volgens 
Nel de waterfauna beschadigen, maar goed ik neem aan zonnebrandcrème, parfum ook. Daarbij 
zwemmen de hondjes er in de winter ook met vlooienmiddel. 

De visvereniging ziet ook beren op de weg, want zijn bang dat er ruzies ontstaan tussen vissers en 
hondeneigenaren. Wij hadden al voorgesteld of ze dat kleine stukje gewoon kunnen opgeven, bedoel 
de vereniging zit langs de Alblas, de boezem, het Rijzewiel, het Lammetjeswiel (ook aan de overkant) 
en tegenwoordig ook achter de oude Katholieke kerk en het is gebombardeerd als visparel! 
Uiteraard geen probleem voor ons hondeneigenaren maar nu wordt het ook al opgeëist als hun 
gebied en willen graag een hondenverbod, want hondenpoep is toch wel lastig maar is al sinds 
heugenis een honden uitlaatplaats. 

Kortom zijn wij netjes in gesprek gegaan met de verenigingen en zij waren positief ten opzichte van 
het strandje maar nu blijkt dit toch een probleem te vormen en wordt het strandje verschoven! 

Wij als St Hondeneigenaren Alblasserdam benaderen u nogmaals aangezien wij het eigenaardig 
vinden dat twee andere verenigingen mogen beslissen over een hondenstrandje. We hebben ze 
keurig ingelicht maar meer als dit kunnen wij niet. 

Wij wenden ons nu tot de Raad van Alblasserdam want wij zijn van mening dat de gemeente 
duidelijkheid dient te geven naar de belanghebbenden! Het is spijtig dat Peter er niet meer is, want 
wij lopen nu vertraging en onnodige discussies op met de andere partijen. 

Wij hebben inmiddels meer dan 500 volgers op fb en zeker 200 op Insta en willen ook hen graag 
meer info willen geven, want het is iets wat enorm speelt in Alblasserdam. Wekelijks krijgen wij er 
vragen over via internet maar ook live op straat! 

Laat Alblasserdam van iedereen zijn en dus ook hond- en diervriendelijk.

Mvg
Stichting Hondeneigenaren Alblasserdam 


